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Simpósio

Editorial

Simpósio Estadual do Café
Tudo pronto para a 12ª edição do
Simpósio Estadual de Café e a
IX Feira de Insumos. Serão três
dias repleto de novidades, debates,
tecnologia e notícias que norteiam
o agronegócio café no Brasil e no
mundo.

do estado do Espírito Santo.

O simpósio será entre os dias 24 e
26 de setembro, no auditório do Centro do Comércio de Café de Vitória,
e o Cetcaf e seus parceiros montaram uma programação que valoriza o atual momento do café. Nesta
edição, o tema central será “Clima,
Água e Energia em Foco”, com a presença de palestrantes gabaritados
vindos de diversas partes do Brasil e

O evento, que é o mais tradicional da cafeicultura capixaba, é realizado a cada dois anos, reunindo a cadeia produtiva do café e toda a
cadeia de negócios do setor.
A Conferência de abertura do evento será realizada pelo professor
Luiz Carlos Molion, renomado climatologista brasileiro que debaterá
as questões do clima no presente e no futuro.
Confira abaixo os quatro painéis que farão parte do simpósio:
1 - Mercado - Desafios e Perspectivas
2 - Eficiência da Irrigação e Alternativas de Energia para o Setor Rural
3 - Inovação Tecnológica e Comercial para Cafés Especiais
4 - Tecnologia e Conjuntura
O Cetcaf convida todos os envolvidos na cadeia cafeeira. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas no site: www.cetcaf.com.br

Curso
Curso Prático para
lideranças de Linhares
Nos dias 23 e 24 de julho, o Cetcaf realizou mais um Curso
Prático de Cafeicultura Sustentável. Dessa vez, a aula foi
na Associação dos Moradores e Produtores do Setor São Rafael,
município de Linhares.
O curso contou com a presença importante das principais lideranças da região de São Rafael, que discutiram desde a implantação à lavoura, colheita e pós-colheita, manejo da lavoura
cafeeira e mercado.
O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, agradece a todos que fizeram parte desse momento. “O evento foi
um sucesso. Nós agradecemos a presença de todos, aos nossos
parceiros pelo sucesso do curso, e especialmente ao presidente
da Associação, Clóvis Tessarolo”, finaliza.
Foto 1: Abertura do Curso
Prático com as lideranças
presentes;
Foto 2: Fala do representante do Incaper local;
Foto 3: Palestra do Superintendente do Cetcaf,
Frederico de Almeida
Daher;
Foto 4: Parte prática com
o assessor Técnico do
Cetcaf, Marcos Moulin
Teixeira.

Programação
Treinamentos e cursos
Nos próximos meses, o Cetcaf tem agendado diversos treinamentos em municípios do
Espírito Santo, como Baixo Guandu, Colatina, São Roque do Canaã, Atílio Vivácqua,
Vargem Alta e São José do Calçado.
Está também confirmado a realização de um
curso em Apiacá. Para ter mais informações,
acesse o www.cetcaf.com.br

Colheita acabada!
Estamos no final da colheita de
nossos cafés. Ainda restam uns
poucos produtores de arábica
nas Montanhas ou Caparaó. Nas
regiões do conilon, terminamos
com uma boa constatação: nossos cafés foram melhores do que
o esperado. Com toda a variação
na florada e com o período de
veranico na época da granação,
podemos dizer que, na média,
colhemos dentro do esperado e
conseguimos fazer boa bebida,
conseguindo descascar um percentual superior a 80%. Conseguimos uma boa pontuação na
xícara e um rendimento dentro
do previsto. Quanto ao arábica,
não podemos dizer o mesmo. A
florada desigual e o veranico na
hora da granação, prejudicaram
em muito a qualidade e o rendimento da colheita. Este ano, já
prevista a bienalidade, mais os
reflexos climáticos na florada e
na formação dos grãos, prejudicaram a qualidade e o volume
dos nossos arábicas.
Este é o quadro deste ano. E
o que fazer então, já que os preços continuam abaixo do esperado para remunerar a atividade? Bom, temos dito isto o ano
inteiro e, também nos nossos
treinamentos e simpósios: precisamos ser eficientes onde temos
o controle da maioria das ações,
isto é, na produção. Como conseguir isto? Aproveitar todos os
recursos disponíveis, ou seja,
técnicas na implantação e condução da lavoura; ESPERAR O
CAFÉ AMADURECER para ser colhido (isto de modo especial para
os produtores de conilon); fazer
irrigação e não “molhar” nossos
cafezais; fazer adubação conforme análise de solo e folhear (isto
deve ser tido como investimento
para se ter o custo necessário);
se descascar/despolpar o café,
aproveite a água na irrigação e
a casca, na adubação e cobertura morta; evite deixar o solo
exposto, diminuindo os efeitos
do sol e a evapotranspiração;
ENFIM todos os cuidados que
estão disponíveis, junto aos órgão de assistência técnica, em
especial, nos treinamentos do
CETCAF e seus parceiros.
Por fim, aos que fazem qualidade e cafés especiais, não se
esqueçam de ir atrás do mercado e oferecer seu produto:
se você não divulgar por si ou
por seus representantes, de que
você tem um produto bom, certamente não o venderá por um
preço diferenciado e JUSTO!
Permaneçamos unidos!
Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Site
Já visitou a página do Cetcaf?
Acesse nosso endereço eletrônico e fique por dentro das novidades do agronegócio café no
Espírito Santo, Brasil e no mundo.
No site também é possível
acompanhar as edições anteriores do Cetcaf Online.
Acesse: www.cetcaf.com.br
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